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OD REDAKTORA NACZELNEGO 

Rok 2020 – kolejna faza rozwoju pisma 

Szanowni Państwo, Czytelnicy i Autorzy, 

„Krytyka Prawa” wchodzi w 2020 roku w czwartą fazę rozwoju pisma. O trzech 
poprzednich fazach pisałam we wstępie do nr 1/2018. Nowa ustawa o szkolnictwie 
wyższym i nauce, uzyskane 40 punktów i ambicje naukowe nie pozwalają nam stać 
w miejscu. 

Profil publicznoprawny o nachyleniu teoretycznoprawnym i filozoficzno-
prawnym oraz interdyscyplinarność pozostają naszym priorytetem, problemy 
z tych obszarów tworzyć będą nadal „Tematy numerów”. Teksty spoza tego zakresu 
będziemy publikowali pod warunkiem ich wyróżniającej wartości naukowej 
w dziale: „Teksty różne”.

Pozostajemy kwartalnikiem i nadal wersją oryginalną jest wersja elektroniczna. 
Wszystkie publikowane artykuły są ogólnodostępne i rozpowszechniane zgod-

nie z warunkami licencji Creative Commons (Uznanie autorstwa – Użycie nieko-
mercyjne – Bez utworów zależnych). 

Jesteśmy obecni na Facebooku i Twitterze. 
Zapraszamy do współpracy Autorów z Polski i z całego świata.
Oczekujemy od Autorów przede wszystkim oryginalnych artykułów mogących 

stać się przedmiotem zainteresowania międzynarodowej społeczności akademic-
kiej, mieszczących się w profilu pisma. Teksty dotyczące wyników badań o wy-
różniającym się znaczeniu międzynarodowym będziemy publikować  w pierwszej 
kolejności. Zapraszamy do przedkładania ich przede wszystkim w języku angielskim. 

Redakcja przyjmuje także teksty w języku polskim, zwłaszcza jeśli jest to wy-
raźnie uzasadnione krajowym znaczeniem uzyskanych ważnych społeczne lub 
gospodarczo wyników badań. Artykuły dotyczące wyników badań mających 
duże znaczenie dla Polski także postaramy się publikować tak szybko, jak to będzie 
możliwe. 

Brak profesjonalnego stylu, spełnienia wymogów informacyjnych dla abstraktów, 
innych braków formalnych i słabość warsztatu naukowego mogą być samoistnymi 
przesłankami odrzucenia tekstu przez Redakcję. 
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Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji tekstu niespełniającego 
podstawowych wymogów czasopisma bez poddawania go procesowi recenzyjnemu. 

Podnosimy też wyraźnie wymagania recenzyjne. Wprowadzamy m.in. sys- 
tem 4* do oceny oryginalności, znaczenia i warsztatu metodologicznego tekstów:

**** tekst zawiera wyróżniające się wyniki badań o znaczeniu międzynaro-
dowym mieszczące się w profilu pisma,

*** tekst zawiera wyniki badań o znaczeniu międzynarodowym, mieszczące 
się w profilu pisma, 

** tekst zawiera wyróżniające się wyniki badań o znaczeniu krajowym 
mieszczące się w profilu pisma, 

* tekst zawiera wyniki badań o znaczeniu krajowym mieszczące się w pro-
filu pisma.

Prosimy o staranne przeczytanie nowej wersji „Instrukcji dla autorów”, ponieważ 
uzupełniamy wymagania, aby sprostać międzynarodowej konkurencji w naukowej 
komunikacji. 

Prosimy też o przesyłanie tekstów wraz ze wszystkimi koniecznymi dodatko-
wymi informacjami e-mailem bezpośrednio do Redakcji, a nie jak dotąd poprzez 
stronę internetową.

Mamy nadzieję już niedługo ogłosić, że dzięki Państwu robimy kolejny krok 
w rozwoju pisma. 

Oddajemy do rąk Państwa ostatni numer 2019 roku. To numer wpisujący się 
ewolucyjnie w nową fazę. Życzymy interesującej lektury. 

Serdecznie zapraszamy do współpracy. 

Prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca
Redaktor naczelny




